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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Togo-Togo 

Kecamatan Batang kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif 

dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun pengecekan 

keabsahan data dilakukan melalui cara triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Puskesmas Togo-Togo kec. Batang 

kab. Jeneponto  yang dikaitkan dengan tujuh  indikator Pelayanan kesehatan yaitu, ada tiga 

indikator yang belum berjalan dengan baik seperti, ketepatan waktu pelayanan, lokasi ruang 

tempat pelayanan tempat parkir ketersediaan informasi serta panduan, dan kondisi lingkungan 

kebersihan ruang tunggu fasilitas TV, AC, dan alat komunikasi. Sedangkan ada empat yang 

dikatakan baik yaitu : Akurasi dan ketepatan pelayanan, Kesopanan dan keramahan, 

Tanggungjawab dan penanganan keluhan, dan Petugas yang melayani dan Fasilitas-Fasilitas. 

Adapun yang menjadi rekomendasi dari peneliti yaitu memberikan lebih meningkatkan fasilitas-

fasilitas yang ada, menambah yang kurang dan mengganti yang sudah tidak layak. 

Kata Kunci : Pelayanan, Pelayanan Kesehatan Puskesmas 

 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang pemerintahan daerah atau 

wilayah, urusan kesehatan artinya urusan 

pemerintah yang dibagi antara pemerintah 

pusat, pemerintah daerah provinsi, dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota, bersifat 

wajib, dan terkait dengan pelayanan dasar. 

Guna untuk menjamin tercapainya sasaran 

dan prioritas pembangunan nasional di 

bidang kesehatan, diperlukan pedoman 

standar pelayanan minimal (SPM) yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Pelayanan publik menjamin 

keberlangsungan administrasi negara yang 

telah melibatkan pengembangan kebijakan 

pelayanan dan pengelolaan sumberdaya 

yang berasal dari dan untuk kepentingan 

publik. Pelayanan merupakan tugas utama 

bagi aparatur negara sebagai abdi negara dan 

abdi masyarakat. Tugas ini secara jelas telah 
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digariskan dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang 

meliputi empat aspek pelayana pokok 

aparatur terhadap masyarakat yang berbunyi 

; melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan 

bahwa pelayanan publik merupakan 

kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat 

atas barang, jasa dan/atau pelayanan 

administratif sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Undang-

Undang tersebut juga menjelaskan bahwa 

negara berkewajiban melayani setiap 

masyarakat untuk memenuhi hak dan 

kebutuhan dasarnya. Masyarakat Juga 

berhak memperoleh  pelayanan yang baik, 

pelayanan yang jujur tidak diskriminatif dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar 

semua masyarakat yang menjadi penerima 

layanan dapat merasakan manfaat dari 

pelayanan yang mereka inginkan, terutama 

Pelayanan di bidang kesehatan . 

Bangsa Indonesia menyadari arti 

penting kesehatan sebagai modal dasar 

(asset) dalam melakukan berbagai aktivias 

dalam  kesehariannya, oleh karena itu 

Pemerintah terus menerus melakukan 

reformasi dalam rangka peningkatan kualitas  

kesehatan bangsa.  Kesehatan merupakan 

salah satu unsur kesejahteraan manusia perlu 

diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa 

indonesia, melalui pembangunan yang 

berkesinambungan berdasarkan pancasila 

dan UUD 1945. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 

Tahun 2009  tentang kesehatan, bahwa 

setiap warga negara berhak mendapatkan 

pelayanan kesehatan yang baik, tanpa 

membedakan suku, golongan, agama, jenis 

kelamin, ras, status sosial dan ekonomi. 

Namun realita saat ini pemberian pelayanan 

kesehatan masih dihadapkan dengan 

banyaknya keluhan dan pengaduan dari 

masyarakat, seperti kurang maksimalnya 

fasilitas kesehatan dan masih molornya jam 

pelayanan. hal tersebut mencerminkan 

bahwa kualitas pelayanan kesehatan masih 

sangat rendah. 

Pemenuhan kebutuhan kesehatan 

merupakan hak dari setiap orang 

sebagaimana yang tercantum didalam 

“Declaration of Human Right” Pernyataan 

yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh 

Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa, 

pasal 25 ayat 1. “setiap orang berhak atas 

hidup yang menjamin kesehatan dan 

keadaan baik bagi dirinya dan keluarganya, 

termasuk soal makanan, pakaian, perumahan 

dan perawatan kesehatan serta usaha-usaha 

sosial yang diperlukan dan berhak atas 

jaminan diwaktu mengalami pengangguran, 

janda, lanjut usia, atau mengalami 

kekurangan nafkah dan lain-lain, karena 

kendala diluar kekuasaannya”. Usaha untuk 

memenuhi kebutuhan kesehatan bagi 

masyarakat Indonesia yang jumlahnya 

mencapai dua ratus jiwa tentu bukanlah hal 

yang mudah. Salah satu strategi 

pembangunan kesehatan nasional adalah 

menerapkan pembangunan berwawasan 

kesehatan, yang berarti setiap upaya 

pembangunan harus mempunyai kontribusi 

positif terhadap lingkungan yang sehat dan 

perilaku yang sehat. 

Institusi pelayanan kesehatan seperti 

puskesmas yang merupakan ujung tombak 



dalam pelayanan langsung kepada 

masyarakat mempunyai karakteristik yang 

berbeda dengan institusi lainnya. 

Berdasarkan Peratuan Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

standar pelayanan minimal bidang kesehatan 

dikabupaten/kota. 

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan upaya 

kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan 

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 

mengutamakan upaya promotif dan 

preventif, untuk mencapai derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya di 

wilayah kerjanya, dan juga merupakan 

sarana pelayanan publik yang secara 

langsung dapat dirasakan oleh masyrakat 

khususnya dalam pelayanan kesehatan 

perorangan berbeda dengan pelayanan 

publik lainnya. 

Upaya pemberian pelayanan yang 

berkualitas yang belum sepenuhnya 

tersalurkan kepada masyarakat, terdapat 

banyak keluhan salah satunya seperti sering 

terdengar dari masyarakat yaitu 

berhubungan dengan aparatur pemerintah 

adalah selain berbelit-belit akibat birokrasi 

yang kaku, perilaku oknum aparatur juga 

kadangkala kurang bersahabat, serta 

pelayanan pegawai dalam memberikan 

pelayanan kuantitas dan kualitas pelayanan 

yang masih sangat rendah. 

Pelayanan yang diberikan oleh 

Puskesmas Togo-Togo berdasarkan dari 

pengamatan yang dilakukan di Puskesmas 

Togo-Togo masih mempunyai beberapa 

kendala ; 1. Kurangnya fasilitas, salah 

satunya yaitu, kipas angina yang tersedia di 

ruang tunggu hanya ada satu, ranjang pasien 

yang kurang memadai, fasilitas medis juga 

masih kurang, seperti Poli THT. Hal ini 

tentunya tidak efisien untuk Puskesmas dan 

juga para pasien yang datang di Puskesmas 

tersebut. 

Berikut ini data jumlah dari pasien 

yang berobat ke Puskesmas Togo-Togo kec. 

Batang kab. Jeneponto dari tahun 2017-

2019: 

Tabel 1. Daftar Kunjungan Pasien 

di Puskesmas Togo–Togo Kecamatan 

Batang Kabupaten Jeneponto 

 

Tahu

n 

Rawat 

Jalan 

Rawa

t Inap 

UG

D 

V

K 

Jumla

h 

2017 11.21

3 

460 789 37

9 

12.84

1 

2018 10.16

7 

410 802 35

2 

11.73

1 

2019 10.79

4 

402 759 32

7 

12.28

2 

Sumber : Puskesmas Togo-Togo 

Berdasarkan Tabel 1. data kunjungan 

pasien di Puskesmas Togo-Togo tersebut, 

terdapat penurunan dan peningkatan pada 

tiga tahun belakangan ini, pada tahun 2017 

tercatat jumlah pasien di puskesmas Togo-

Togo sebanyak 12.841 pasien. Jumlah 

pasien menurun pada tahun 2018 menjadi 

11.731 pasien, namun pada tahun 2019 

jumlah pasien kembali meningkat menjadi 

12.282 pasien. 

Penurunan jumlah pasien di 

Puskesmas juga dapat disebabkan oleh, 

masyarakat yang lebih memilih berobat ke 

dokter praktik ataupun bidan yang membuka 

layanan pemeriksaan di rumah, dikarenakan 

ketakutan masyarakat saat melakukan 

pemeriksaan di Puskesmas malah di katakan 

mengidap penyakit covid dan harus 

menjalani isolasi mandiri. Kelebihan 

pemeriksaan di bidan cukup terjangkau 



untuk masyarakat, juga setelah diperiksa 

akan diberi obat secara langsung oleh bidan, 

dan tidak terlalu berbelit-belit di bandingkan 

harus datang di Puskesmas. Sedangkan jika 

melakukan pemeriksaan di klinik dokter 

spesialis pelayanannya sangat baik tetapi 

untuk harga satu kali pemeriksaan cukup 

mahal untuk masyarakat. Hal inilah yang 

membuat masyarakat yang datang untuk 

melakukan pemeriksaan di Puskesmas 

berkurang. 

Berdasarkan  penelitian terdahulu 

Febbi Febriyanti (2019) dengan judul 

“Kualitas Pelayanan Kesehatan pada 

Puskesmas Sukajadi di Kabupaten 

Banyuasin” yang menggunakan metode 

penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui dan mendeskripsikan secara 

spesifik bagaimana kualitas pelayanan di 

Puskesmas Sukajadi hasil penelitian 

menunjukkan bahwa masih banyak pasien 

yang menilai kurang puas dengan pelayanan 

yang diterima, baik itu karna faktor 

fasilitasnya, maupun karna kurang 

tanggapnya pelayanan yang diberikan oleh 

pihak Puskesmas Sukajadi. 

Penelitian yang serupa juga pernah 

dilakukan oleh Rian Rahmadeny yang 

dilakukan pada tahun 2014 dengan judul 

Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan 

(Studi Deskriptif Pelayanan Pengobatan di 

Puskesmas Lingkar Barat Kecamatan 

Gading Cempaka Kota Bengkulu) metode 

yang digunakan yaitu metode kualitatif 

dengan teknis analisis deskriptif, yang 

bertujuan untuk mengetahui analisis 

Kualitas Pelayanan Kesehatan (Studi 

Deskriptif Pelayanan Pengobatan di 

Puskesmas Lingkar Barat Kecamatan 

Gading Cempaka Kota Bengkulu), hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dalam proses 

pelayanan pengobatan yang dilaksanakan 

oleh pihak puskesmas terhadap masyarakat 

yang berobat sudah sangat baik karna 

didukung oleh fasilitas yang memadai. 

Penurunan jumlah kunjungan pasien 

pada puskesmas juga bisa saja terjadi karena 

ketidaksesuaian antara harapan pasien 

dengan kenyataan pelayanan yang diterima 

pasien. Hal tersebut juga bisa terjadi karena 

kebutuhan masyarakan terhadap pelayanan 

kesehatan terus meningkat setiap tahunnya, 

oleh karena itu, penelitian ini akan 

difokuskan pada bagaimana pelayanan 

kesehatan yang diberikan puskesmas pada 

masyarakat. 

Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu dimana perbedaannya terletak 

pada lokus, fokus dan teori yang digunakan. 

Berangkat dari beberapa teori, dan penelitian 

sebelumnya maka dilakukan penelitian 

dengan judul ”Pelayanan Kesehatan Pada 

Puskesmas Togo-Togo Kecamatan 

Batang Kabupaten Jeneponto”. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan pada 

uraian tersebut adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaiamana 

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Togo-

Togo Kecamatan Batang Kabupaten 

Jeneponto? 

3. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah 

diatas, adapun tujuan penulisan dalam 

penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis pelayanan  kesehatan pada 

Puskesmas Togo-Togo Kecamatan Batang 

kabupaten Jeneponto? 

4. Tinjauan Pustaka 



1. Konsep pelayanan Publik 

Pelayanan pada dasarnya adalah cara 

melayani, membantu, menyikapi, mengurus, 

menyelesaikan keperluan, kebutuhan 

seseorang atau sekelompok orang, kegiatan 

pelayanan pada dasarnya menyangkut 

pemenuhan hak. Pelayanan publik adalah 

pemberian pelayanan (melayani) dengan 

aturan pokok  dan tata cara yang telah 

ditetapkan, Jadi pelayanan yang diberikan 

oleh pemerintah haruslah mendahulukan 

kepentingan masyarakat dengan waktu yang  

singkat, mudah, serta dapat memberikan 

rasa puas bagi masyarakat yang menikmati 

layanan itu. 

Pelayanan publik juga dapat 

diartikan sebagai pemberian layanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat 

yang mempunyai kepentingan sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. 

Amanat yang terkandung dalam 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

yaitu menjelaskan bahwa pelayanan publik 

merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan 

Perundang-undangan bagi setiap warga 

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan 

atau pelayanan administratif  yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik.  

Pelayanan publik yang profesional 

artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh 

adanya akuntabilitas dan resposibilitas dari 

pemberi layanan (aparatur pemerintah), 

dengan ciri sebagai berikut : efektif, lebih 

mengutamakan pada pencapaian apa yang 

menjadi tujuan dan sasaran; sederhana, 

mengandung arti prosedur/tata cara 

pelayanan yang diselenggarakan secara 

mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, 

mudah dipahami dan mudah dilaksanakan 

oleh masyarakat yang meminta pelayanan; 

kejelasan dan kepastian (transparan) 

mengenai; 1) Prosedur/tata cara pelayanan; 

2) Persyaratan pelayanan; 3) Unit kerja 

bertanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan; 4) Rincian biaya atau tarif 

pelayanan dan tata cara pembayarannya; 5) 

Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. 

2. Konsep pelayanan Kesehatan 

Pelayanan pada hakikatnya adalah 

serangkaian kegiatan, karena itu ia 

merupakan proses pelayanan secara rutin 

dan berkesinambungan yang dilakukan  

antara orang dalam masyarakat. 

Sektor kesehatan juga merupakan 

salah satu sektor publik yang menerapkan 

konsep pelayanan yang berwawasan 

masyarakat. Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan 

bahwa “setiap orang berhak atas taraf hidup 

yang memadai bagi kesehatan termasuk 

perawatan kesehatan dan berhak atas 

jaminan di saat menderita sakit”. Pelayanan 

kesehatan merupakan pelayanan jasa yang 

diberikan kepada masyarakat, pelayanan 

kesehatan sangat penting bagi masyarakat 

yang membutuhkan. 

Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia (Depkes RI 2009) pelayanan 

kesehatan menurut Depkes RI adalah upaya 

untuk menyelenggarakan perorangan atau 

bersama-sama dalam organisasi untuk 

mencegah dan meningkatkan, memelihara 

serta menyembuhan penyakit dan juga 

memulihkan kesehatan perorangan, 

kelompok, keluarga dan ataupun publik 

masyarakat. 

Tujuan dari pelayanan kesehatan 

menurut A.A.Maulana (2013) menyatakan 



sistem pelayanan kesehatan mempunyai 

tujuan antara lain, yaitu: 

a. Promotif, atau memelihara dan 

meningkatkan kesehatan hal ini 

sangat dibutuhkan seperti pada 

peningkatan gizi. 

b. Preventif, atau pencegahan terhadap 

orang yang mempunyai resiko 

terhadap penyakit. 

c. Preventif primer, adalah tersusun 

dari program pendidikan seperti 

imunisasi, penyedia nutrisi, yang 

baik. 

d. Preventif sekunder, adalah diagnosa 

penyakit, pembuatan diagnosa dan 

pengobatan. 

e. Kuratif, adalah penyembuhan suatu 

penyakit. 

f. Rehabilitasi, adalah proses 

memulihkan dan proses mengobati. 

3. Konsep Kualitas pelayanan 

Kesehatan Masyarakat 

Kualitas pada dasarnya merupakan 

kata yang menyandang arti relative karena 

bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan 

untuk menilai atau menentukan tingkat 

penyesuaian suatu hak terhadap persyaratan 

atau spesifikasinya. Bila persyaratan dan 

spesifikasinya itu terpenuhi berarti kualitas 

sesuatu hal yang dimaksud dapat dikatakan 

baik, sebaliknya jika persyaratan tidak tidak 

terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik, 

dengan demikian untuk menentukan kualitas 

diperlukan indikator, karena spesifikasi yang 

merupakan hasil rancangan yang tidak 

tertutup kemungkinan untuk diperbaiki atau 

ditingkatkan. 

Menurut Fandy Tjiptono dalam 

Pasolong (2011) kualitas adalah 1  

kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan. 2 

kecocokan pemakaian, 3. Pemakaian atau 

penyempurna berkelanjutan, 4 bebas dari 

kerusakan, 5 melakukan segala sesuatu 

secara benar semenjak awal, 6 sesuatu yang 

dilakukan bisa membahagiakan pelanggan.  

  Menurut Deddy Mulyadi dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik 

perlu di perlukan komponen-komponen 

pelayanan yang meliputi sebagai berikut; 

1. Prosedur pelayanan; prosedur 

pelayanan yang dibakukan bagi 

pemberi dan penerima pelayanan 

termasuk pengaduan. 

2. Waktu penyelesaian; di tetapkan sejak 

saat pengajuan permohonan sampai 

penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan. 

3. Biaya pelayanan dalam hal ini 

biaya/tarif pelayanan termasuk 

rinciannya yang ditetapkan dalam 

proses pemberian pelayanan. 

4. Produk pelayanan, hasil pelayanan 

yang akan diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan  

5. Sarana dan prasarana harus disediakan 

secara memadai oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

6. Kompetensi petugas pemberi 

pelayanan, harus ditetapkan dengan 

tepat berdasarkan pengetahuan. 

Keahlian, keterampilan, sikap, dan 

perilaku yang dibutuhkan. 

Notoatmojo (2003; 89) 

mengemukakan bahwa: secara umum 

pelayanan kesehatan masyarakat adalah 

merupakan preverentif (pencegahan) 

promotif (peningkatan kesehatan) dengan 

sasaran masyarakat, meskipun demikian, 

tidak berarti bahwa pelayanan kesehatan 

masyarakat tidak melakukan pelayanan yang 



kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif 

(pemulihan), oleh karena itu ruang lingkup 

pelayanan kesehatan menyangkut 

kepentingan rakyat banyak. 

Gaspersz dalam Herlambang (2016), 

untuk mengetahui kualitas pelayanan yang 

di rasakan secara nyata oleh pasien, ada 

indikator ukuran kepuasan yang terletak 

pada tujuh dimensi kualitas pelayanan yaitu 

Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Ketepatan waktu pelayanan, dimana 

hal ini berkaitan dengan waktu tunggu 

pasien saat menunggu giliran 

pemeriksaan dan berapa lama proses 

pemeriksaan yang mereka jalani. 

2. Kualitas pelayanan berkaitan dengan 

akurasi pemeriksaan dokter terhadap 

pasien atau ketepatan pelayanan untuk 

pemeriksaan yang dilakukan 

3. Kualitas pelayanan berkaitan dengan 

kesopanan dan keramahan pelaku 

bisnis, dimana sifat para pelaku 

pemberi pelayanan sangat berpengaruh 

terhadap pelayanan yang diberikan 

4. Kualitas pelayanan berkaitan dengan 

tanggungjawab dan penanganan 

keluhan pelanggan, yaitu bagaimana 

pihak pemberi layanan meminimalisir 

masalah yang terjadi dan memberi 

penanganan yang tepat dan cepat 

5. Kualitas pelayanan berkaitan dengan 

sedikit banyaknya petugas yang 

melayani serta fasilitas-fasilitas 

pendukung lainnya yang di sedikan di 

puskesmas tersebut untuk menunjang 

kenyamanan masyarakat yang datang 

di puskesmas 

6. Kualitas pelayanan berkaitan dengan 

lokasi Puskesmas, ruang tempat 

pelayanan ataupun tempat 

pemeriksaan, tempat parkir, 

ketersediaan informasi unuk 

memudahkan masyarakat, dan 

petunjuk atau panduan lainnya. 

7. Kualitas pelayanan berhubungan 

dengan kondisi lingkungan, baik dari 

segi kebersihan ruang tunggu, ruang 

pemeriksaan, fasilitas musik, AC, alat 

komunikasi dan lain-lain. 

Zeithaml, dalam Ratminto dan 

Winarsih (2005:175-176) memberikan 

penjelasan bahwa terdapat lima faktor untuk 

mengukur kualitas pelayanan yaitu untuk 

lebih jelasnya diuraikan ssebagai berikut : 

1. Kehandalan (reliability) kemampuan 

untuk memberikan pelayanan jasa 

sesuai dengan yang dijanjikan secara 

akurat dan tepat waktu, contoh jika 

suatu pelayanan jasa menyatakan 

bahwa jam buka layanan, antara jan 

08.00-16.00 wib. Pelayanan akan 

dinilai reliabel oleh pelanggan jika 

secara konsisten pelayanan jasa 

tersebut tetap memberikan pelayanan 

sesuai dengan jam dan hari kerja yang 

telah ditentukan. 

2. Ketanggapan (responsiveness), 

dimensi ini dimasukkan kedalam 

kemampuan petugas kesehatan dalam 

menolong pelanggan/pasien dan 

menyediakan jasa/pelayanan yang 

cepat dan tepat. 

3. Jaminan (assurance), kriteria ini 

berhubungan dengan pengetahuan, 

kesopanan, dan sifat petugas yang 

dapat dipercayai oleh pelanggan. 

Pemenuhan terhadap kriteria 

pelayanan ini akan mengakibatkan 

pengguna jasa merasa terbebas dari 



risiko. Berdasarkan riset dimensi ini 

meliputi faktor yaitu : 

1) Keramahan (coutesy), adalah 

meliputi kesopanan, perhatian, 

dan sikap petugas pelayanan 

kesehatan. 

2) Kompetisi (comperence), artinya 

keterampilan dan pengetahuan 

yang dimiliki oleh petgas 

pelayanan kesehatan dalam 

melakukan pelayanan. 

3) Kredibilitas (credibility), meliputi 

hal-hal yang berhubungan dengan 

kepercayaan kepada perusahaan, 

seperti reputasi, dan presentasi. 

4) Keamanan (security), yaitu hal-

hal yang berhubungan dengan 

kemampuan petugas untuk 

memberikan rasa aman pada 

pasien. 

4. Empati (emphaty), adanya perhatian 

khusus yang diberikan perusahaan 

kepada setiap pelanggan secara 

individu. Dimensi empathy merupakan 

penggabungan dari dimensi : 1) Akses 

(access), meliputi kemudahan untuk 

memanfaatkan jasa yang ditawarkan 

perusahaan. 2) Komunikasi 

(communication), artinya kemampuan 

melakukan komunikasi untuk 

menyampaikan informasi kepada 

pelanggan atau memperoleh masukan 

dari pelanggan. 3) Memahami 

pelanggan (understanding the 

customer), meliputi usaha perusahaan 

untuk mengetahui dan memahami 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

5. Bukti fisik (tangible), mutu kualitas 

pelayanan kesehatan juga dapat 

dirasakan langsung oleh para 

penggunanya dengan menyediakan 

fasilitas fisik dan perlengkapan yang 

memadai. Misalnya ruang penerimaan 

pasien yang bersih dan nyaman 

dilengkapi dengan kursi, lantai 

berkeramik, tv, peralatan pelayanan 

kesehatan yang memadai, serta 

seragam staf/petugas kesehatan yang 

rapi, menarik dan bersih. 

Untuk menilai kualitas pelayanan 

yang dikemukakan oleh Lenvine dalam 

Dwiyanto (2008) terdapat 3 indikator, yaitu : 

responsiveness, responsibility, dan 

accountability. 

1. Responsiveness atau responsivitas 

adalah daya tanggap penyedia layanan 

terdapat harapan, keinginan, aspirasi 

maupun tuntutan pengguna layanan 

2. Responsibility atau responsibilitas 

adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan seberapa jauh proses 

pemberian layanan publik itu 

dilakukan sesuai dengan prinsip-

prinsip atau ketentuan-ketentuan 

administrasi dan organisasi yang benar 

dan telah ditetapkan. 

3. Accountability atau akuntabilitas 

adalah suatu ukuran yang 

menunjukkkan seberapa besar proses 

penyelenggaraan pelayanan sesuai 

dengan kepentingan stakeholder dan 

norma-norma yang berkembang dalam 

masyarakat 

Lovelock dalam Sedermayanti 

(2009) prinsip menyiapkan kualitas 

pelayanan : 

4. Konsep Kepuasaan Pasien 

Pasien adalah konsumen dari 

pelayanan kesehatan. Kepuasan atau 

ketidakpuasan konsumen merupakan 



perbedaan antara harapan (expectations) dan 

kinerja yang dirasakan (perceived 

performance), dengan kata lain kepuasan 

adalah perasaan senang atau kecewa 

seseorang yang muncul setelah 

membandingkan antara persepsi/kesannya 

terhadap kinerja (hasil) suatu produk dan 

harapan-harapannya (Gruendemann dan 

Fernsebner, 2006). Pohan (2007) 

mengatakan bahwa kepuasan pasien adalah 

suatu tingkat perasaan pasien yang timbul 

sebagai akibat dari kinerja pelayanan 

kesehatan yang diperolehnya setelah pasien 

membandingkan dengan apa yang 

diharapkannya. 

Menurut Bannet dalam Damayanti 

(2000), kepuasan adalah perasaan atau 

keadaan seseorang yang telah mengalami 

sesuatu tindakan atau perlakuan yang sesuai 

dengan harapannya. Menurut Saladin 

(2004), kepuasan adalah perasaan senang 

atau kecewa seseorang yang berasal dari 

perbandingan antara kesannya terhadap 

kinerja (atau hasil) suatu produk dan 

harapan-harapannya. Kata satisfaction 

berasal dari bahasa latin satis (artinya cukup 

baik, memadai) dan facio (artinya 

melakukan atau membuat). Secara umum, 

kepuasan adalah perasaan senang atau 

kecewa yang muncul setelah kinerja (hasil) 

produk atau jasa yang dipikirkan terhadap 

kinerja (hasil) yang diharapkan oleh 

pelanggan. 

Oliver dalam Koentjoro (2007) 

mendefinisikan kepuasan sebagai respon 

sesorang terhadap dipenuhinya kebutuhan 

dan harapan. Respon tersebut merupakan 

penilaian seseorang terhadap pelayanan 

pemenuhan kebutuhan dan harapan, baik 

pemenuhan yang kurang ataupun 

pemenuhan yang melebihi kebutuhan dan 

harapan. Menurut Kotler (2007) 

mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan 

senang yang dirasakan seseorang setelah 

membandingkan antara hasil suatu produk 

dengan harapannya. 

Pohan (2007) mendefinisikan 

pelanggan layanan kesehatan merupakan 

orang yang melakukan kontak dengan 

layanan kesehatan. Terdapat dua macam 

pelanggan dalam layanan kesehatan, yakni 

pelanggan eksternal dan internal. Pelanggan 

eksternal adalah orang yang memperoleh 

layanan kesehatan namun berada di luar 

organisasi layanan kesehatan. Pasien dan 

keluarga pasien termasuk dalam pelanggan 

eksternal, sedangkan pelanggan internal 

adalah orang yang bekerja di dalam 

organanisasi layanan kesehatan dan 

menghasilkan layanan kesehatan. Pasien 

sebagai pelanggan eksternal layanan 

kesehatan tidak hanya membutuhkan 

kesembuhan dari sakit, tetapi pasien juga 

merasakan dan menilai layanan kesehatan 

yang ia terima. 

         Kepuasan pasien adalah indikator 

pertama dari standar suatu rumah sakit dan 

merupakan suatu ukuran mutu pelayanan. 

Kepuasan pasien yang rendah akan 

berdampak terhadap jumlah kunjungan yang 

akan memengaruhi profitabilitas rumah 

sakit, sedangkan sikap karyawan terhadap 

pasien juga akan berdampak terhadap 

kepuasan pasien dimana kebutuhan pasien 

dari waktu ke waktu akan meningkat, begitu 

pula tuntutannya akan mutu pelayanan yang 

diberikan. 

Menurut Hatmoko (2006) Puskesmas 

adalah merupakan salah satu pusat 

pengembangan kesehatan masyarakat yang 



memberikan pelayanan secara menyeluruh, 

terpadu dan menyeluruh membina peran 

serta masyarakat juga disamping masyarakat 

diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan 

pokok”. 

Sedangkan menurut azrul azwar 

(2010) Puskesmas Merupakan suatu unit 

pelaksanaan fungsional yang memiliki 

fungsi sebagai pusat pengembangan 

kesehatan, sebagai pusat pembinaan peran 

serta masyarakat dalam bidang kesehatan 

dan pusat pelayanan kesehatan tingkat 

pertama yang melaksanakan kegiatan secara 

menyeluruh dan berkesinambungan pada 

suatu masyarakat yang bertempat tinggal 

pada suatu wilayah. 

5. Metode Penelitian 

Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif bertujuan 

menggambarkan realita empirik dengan 

yang ada dalam suatu fenomena secara 

rinci dan mendalam. Adapun penelitian 

kualitatif dalam penyajian data berupa 

wawancara, dokumen resmi maupun 

pribadi, catatatan lapangan, dan bukan 

berupa angka-angka. dan selanjutnya 

digunakan teknik deskriptif untuk 

mengetahui dan menggambarkan tentang 

bagaimana Pelayanan Kesehatan Pada 

Puskesmas Togo-Togo Kecamatan Batang 

Kabupaten Jeneponto 

6. Hasil Penelitian dan 

Pembahasan 

Penyajian data dalam penelitian ini 

berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 

wawancara dan dokumentasi yang 

dilakukan di  Puskesmas Togo-togo 

Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, 

kemudian akan dibahas sesuai dengan 

fokus penelitian yang telah ditentukan 

sebelumnya,  Ada 7 variabel yang akan 

dibahas dalam penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan metode 

wawancara sebagai pengumpulan alat dan 

pengumpulan data dengan penentuan 

beberapa informan yang dianggap 

mempunyai kapabilitas dan mampu 

menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Adapun informan yang 

ditentukan, antara lain kepala bagian umum 

Puskesmas, Dokter, dan Masyarakat 

Setelah melakukan penelitian di 

lapangan dapat dilihat bahwa kualitas 

pelayanan di puskesmas Togo-Togo Kec. 

Batang kab. Jeneponto sebagai berikut : 

A. Ketepatan waktu pelayanan berkaitan 

dengan waktu tunggu dan proses. 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, ketepatan waktu 

dokter belum tepat, sedangkan staf dan 

perawat sudah tepat. Sedangkat waktu 

tunggu, di puskesmas sudah baik, karena 

pasien atau masyarakat tidak perlu 

menunggu lama untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan, sedangkan untuk 

proses pelayanan atau pemeriksaan yang di 

berikan dokter maupun perawat juga tidak 

membutuhkan waktu yang lama. 

Ketepatan waktu pelayanan 

mengandung arti bahwa pelaksanaan 

pelayanan dimasyarakat dapat diselesaikan 

dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

Menurut Govender peningkatan ketepatan 

waktu dapat dilakukan apabila adanya 

sinergi antara pihak yang berkaitan. 

Menurut keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara No. 

63/KEP/M. PAN/2014 yaitu prosedur 



pelayanan, waktu penyelesaian, biaya 

pelayanan, produk pelayanan, serta sarana 

dan prasarana, serta kompetensi para 

petugas pemberi pelayanan. 

Menurut Zulkifli Amsyah (2005) 

waktu tunggu adalah waktu yang 

dipergunakan oleh pasien untuk 

mendapatkan pelayanan rawat jalan dan 

rawat inap dari tempat pendaftaran sampai 

masuk ke ruang pemeriksaan dokter. 

Disimpulkan bahwa terkait dengan 

ketepatan pelayanan para staf yang ada di 

Puskesmas Togo-Togo sangat penting, 

berapa lama waktu tunggu dan juga berapa 

lama proses yang dibutuhkan masyarakat 

atau pasien yang datang untuk melakukan 

pemeriksaan di Puskesmas pun sangat 

penting karena berkaitan dengan ketepatan 

pelayanan di Puskesmas Togo-Togo.   

B. Kualitas pelayanan berkaitan 

dengan akurasi atau ketepatan 

pelayanan 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

diketahui bahwa berkaitan tingkat hasil 

pemeriksaan dokter di Puskesmas Togo-

Togo, yaitu akurat tergantung dari penyakit 

yang diderita pasien, apabila mengidap 

penyakit yang serius maka dianjurkan untuk 

diperiksa berulang-ulang. Pelayanan yang 

diberikan oleh pihak Puskesmas, Seperti 

Perawat kepada pasien, sudah baik. Terkait 

dengan ketersediaan obat di Puskesmas 

sudah tersedia untuk Masyarakat atau Pasien 

tanpa harus membeli diluar. Berkaitan 

dengan keperluan tindakan seperti periksa 

kencing, periksa darah sudah gratis untuk 

pengguna BPJS. 

Menurut rakhmat 2009 mengatakan 

bahwa suatu pelayanan public dikatakan 

baik apabila masyarakat dapat dengan 

mudah mendapatkan pelayanan dengan 

prosedur yang sederhana, waktu yang cepat 

dan hampir tidak ada keluhan dari 

masyarakat. Hal ini sejalan dengan tingkat 

akurasi atau ketepatan pelayanan yang 

mencakup tentang keakurasian hasil 

pemeriksaan dokter, pelayanan yang 

diberikan perawat, kesediaan obat dan 

keperluan tindakan seperti periksa kencing, 

periksa darah dll, di Puskesmas Togo-Togo. 

Disimpulkan bahwa, keakurasian 

pemeriksaan dokter, akurat dengan tingkat 

pemeriksaan hanya sekali, apabila menderita 

penyakit serius maka di sarankan untuk 

melakukan pemeriksaan rutin, untuk 

keperluan tindakan tidak dikenakan biaya 

tambahan. 

C. Kualitas pelayanan berkaitan 

dengan kesopanan dan keramahan 

pelaku pelayanan 

Dari hasil penelitian ini terkait 

dengan kesopanan dan keramahan pelaku 

pelayanan, Para staf baik dokter maupun 

perawat sudah bersikap sopan kepada para 

pasien ataupun masyarakat, terkait 

keramahan para staf juga baik, karna selalu 

menyapa dan tersenyum kepada pasien atau 

masyarakat yang datang ke Puskesmas. 

Terkait dengan sikap kesopanan para staf di 

puskesmas dapat disimpulkan bahwa sikap 

para staf puskesmas sudah sangat sopan 

kepada pasien yang datang berobat ke 

Puskesmas. 

Adapun alasan pasien atau 

masyarakat datang berobat ke Puskesmas 

karena kebanyakan pasien mengandalkan 

kartu BPJS kesehatan, yang biaya 

pemeriksaanya ditanggung oleh pihak BPJS 

kesehatan, jadi masyarakat tidak perlu lagi 

mengeluarkan biaya apabila berobat ke 



puskesmas, berbeda jika mereka datang 

berobat ke bidan atau dokter umum mereka 

akan dikenakan biaya pemeriksaan. Dan 

juga masyarakat mengatakan bahwa lokasi 

puskesmas lebih mudah dijangkau. 

Pemberian pelayanan kepada 

masyarakat, pihak penyelenggara juga 

dituntut agar bias berperilaku yang baik dan 

sopan. Hal ini tentu akan memberikan 

kenyamanan dan membuat masyarakat 

percaya diri dalam menyampaikan 

keluhannya ataupun keinginannya. Sejalan 

dengan teori Gasperz yang berkaitan dengan 

sikap kesopanan, dan keramahan sudah baik. 

Kemampuan petugas untuk membantu 

pasien sangatlah perlu jika pasien merasa 

kebingungan, masyarakat juga selalu 

menginginkan agar para pemberi layanan 

dapat melayaninya dengan sikap yang baik 

dan ramah dalam hal ini sikap para staf, 

seperti dokter, perawat di puskesmas Togo-

Togo sudah baik di mata masyarakat atau 

pasien. 

Dapat disimpulkan bahwa 

keramahan dan kesopanan para petugas 

pelayanan sangat berperan penting dalam 

pemberian pelayanan di puskesmas. 

D. Kualitas pelayanan berkaitan 

dengan tanggung jawab dan 

penanganan keluhan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

dalam hal tindakan petugas apabila 

masyarakat merasa kesulitan, sudah bagus 

karna masyarakat merasa petugas sangat 

membantu dalam memberikan informasi 

ataupun menuntun sampai ke tempat yang 

dituju. Untuk pelayanan pasien merasa 

sudah dilayani dengan baik saat kedatangan 

sampai waktu pulang. Terkait tentang 

keluhan masyarakat tentang pelayanan 

beberapa mengatakan terkait IGD dan rawat 

inap yang tidak diperadakan karena tempat 

tidak memungkinkan, dan beberapa juga 

mengatakan tidak memiliki keluhan. 

Tentang bagaimana sikap petugas 

Puskesmas mengenai keluhan yang masuk, 

akan di perbaiki apabila ada yang perlu di 

perbaiki. 

Setiap petugas pelayanan publik 

harus memiliki rasa tanggung jawab dalam 

melayani ataupun membantu masyarakat 

atau pasien yang mungkin membutuhkan 

bantuan. Menurut Ibrahim (2007) upaya 

penyediaan pelayanan yang berkualitas akan 

dapat dilakukan dengan berkualitas, dimana 

salah satu unsurnya yaitu di jelaskan 

tanggung jawab sepenuhnya dari petugas 

pelayanan dengan pelayanan yang sesuai 

dengan urutan waktunya, menghubungi 

pelanggan/masyarakat secepatnya, bila 

terjadi sesuatu yang perlu segera 

dibeitahukan kepada pelanggan/masyarakat. 

Disimpulkan bahwa Peran serta 

tanggung jawab sangat penting dimiliki oleh 

para staf Puskesmas, dan juga tindakan 

untuk mengurangi keluhan dan menindak 

lanjuti keluhan yang masuk di Puskesmas 

juga sangat penting untuk dilakukan guna 

untuk mempertahankan kenyaman 

masyarakat yang datang ke Puskesmas 

untuk berobat. 

E. Kualitas pelayanan berkaitan 

dengan sedikit banyaknya petugas 

yang melayani serta fasilitas-

fasilitas pendukung lainnya. 

Berdasarkan hasil penelitian terkait 

dengan sistem pembagian kerja di 

puskesmas Togo-Togo sudah baik dan 

bekerja sesuai dengan tugas masing-masing, 

dan bagaimana kecukupan fasilitas di ruang 



pemeriksaan dokter yang di sediakan 

Puskesmas, menyangkut tentang kecukupan 

fasilitas di ruang pemerksaan sudah cukup 

jika hanya menyangkut kasus-kasus 

penyakit yang umum. 

Berkaitan dengan fasilitas di 

Puskesmas, (Suharto 2019: 22) oleh karena 

itu keberadaan fasilitas kesehatan yang 

sangat menentukan dalam pelayanan 

pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap 

penyakit, pengobatan dan keperawatan serta 

kelompok dan masyarakat yang memerlukan 

pelayanan kesehatan.  

Keberhasilan suatu organisasi bisa 

dilihat dari kualitas pelayanan pegawai dan 

para staf dalam memenuhi kepuasan 

masyarakat atau pelanggan. Disisi lain, 

sumber daya manusia merupakan faktor 

yang sangat penting dan memiliki pern 

dalam mewujudkan kesuksesan tujuan 

organisasi dengan segala etos kerja. 

Pelayanan dapat dikatakan baik juga apabila 

para petugasnya sudah melaksanakan 

fungsinya sebagaimana yang telah di 

amanatkan kepada dirinya, dan juga tentang 

bagaimana fasilitas-fasilitas yang 

mendukung di suatu lokasi pelayanan. 

Disimpulkan bahwa, suatu pelayanan 

kesehatan dapat dikatakan baik apabila 

kualitas pelayanan yang diberikan para 

pemberi layanan sudah baik, dan dapat 

memenuhi harapan dari masyarakat ataupun 

pasien yang datang di Puskesmas. 

F. Kualitas pelayanan berkaitan 

dengan lokasi, kenyamanan dalam 

ruang tempat pelayanan, tempat 

parkir, ketersediaan informasi dan 

petunjuk atau panduan 

Dari hasil penelitian terkait dengan 

lokasi Puskesmas yang mudah dijangkau 

masyarakat atau pasien, terkait juga dengan 

kenyamanan masyarakat atau pasien dalam 

memperoleh pelayanan di ruang 

pemeriksaan merasa nyaman dan baik walau 

masih dengan peralatan dan sarana 

sederhana, untuk keamanan kendaraan 

masyarakat yang berada diparkiran 

puskesmas masyarakat merasa tenang dan 

tidak khawatir karena selama ini tidak 

pernah ada yang kehilangan, dan kejelasan 

informasi yang diberikan pihak dokter 

kepada pasien, dokter sudah memberikan 

penjelasan yang sangat jelas dan bagaimana 

ketersediaan petunjuk atau panduan guna 

memudahkan masyarakat atau pasien 

mencari tempat yang dituju belum tersedia 

untuk saat ini. 

Amanat Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 menjadi acuan bagi 

penyelenggara Negara untuk memberikan 

pelayanan secara optimal dan maksimal. 

Pelayanan yang optimal dan maksimal 

menjadi rujukan bagi masyarakat dalam 

menerima pelayanan.  

Disimpulkan bahwa kualitas 

pelayanan berkaitan dengan lokasi, 

kenyamanan masyarakat diruang 

pemeriksaan, tempat parkir, kejelasan 

informasi yang diberikan dokter serta 

ketersediaan petunjuk dan panduan sejauh 

ini sudah bagus hanya saja untuk 

ketersediaan informasi dan panduan belum 

tersedia untuk memudahkan masyarakat. 

G. Kualitas pelayanan berkaitan 

dengan kondisi lingkungan, 

kebersihan ruang tunggu, fasilitas 

TV, fasilitas AC, dan ketersediaan 

petunjuk.  

Dari hasil penelitian ini, Terkait 

dengan kondisi lingkungan Puskesmas togo-



togo kecamatan Batang Kabupaten 

Jeneponto sangat mudah dijangkau oleh 

masyarakat yang ingin datang untuk berobat, 

dari segi udarahnya maupun bising 

kendaraan tidak terlalu mempengaruhi 

aktivitas yang ada di Puskesmas Togo-Togo, 

menurut masyarakat kebersihan puskesmas 

sudah bersih dan udarahnya juga segar 

dikarenakan di sekitar area Puskesmas 

banyak pohon. Kebersihan di setiap ruangan 

sudah bagus dan sangat bersih. Fasilitas 

tempat duduk di ruang tunggu juga sudah 

bagus walaupun masih kurang memadai dan 

masih perlu di perbaiki. Tidak ada fasilitas 

TV untuk masyarakat atau pasien, begitupun 

dengan fasilitas AC belum tersedia di 

Puskesmas. alat komunikasi seperti Sound 

system juga belum ada, puskesmas masih 

menggunakan cara manual. 

Menurut McFague (1993) relasi 

antara manusia dengan alam merupakan 

relasi antara subjek dengan subjek. Ia 

berpendapat bahwa alam secara keseluruhan 

merupakan sebuah subjek, yang 

mempengaruhi serta di pengaruhi oleh 

manusia. 

Kondisi kesehatan masyarakat sangat 

di pengaruhi oleh faktor lingkungan, 

menurut keterangan Nila F Moeloek selaku 

menteri kesehatan RI menyatakan bahwa 

derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi 

oleh 40 persen faktor lingkungan, 30 persen 

faktor perilaku, 20 persen faktor pelayanan 

dan 10 persen faktor genetic atau 

ketururnan. 

Kondisi lingkungan di suatu lokasi 

pelayanan juga sangat mempengaruhi 

pelayanan yang ada. Menurut teori yang di 

kemukakan oleh Gaspersz terkait kualitas 

pelayanan yang berkaitan dengan kondisi 

lingkungan terkait kemacetan dan bising 

serta udara di sekitar puskesmas, kebersihan 

diruang tempat pelayanan, fasilitas yang 

disediakan seperti tempat duduk, fasilitas 

TV, fasilitas AC, dan juga alat Komunikasi, 

sangat penting. 

7. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, 

pelayanan di Puskesmas Togo-Togo, sudah 

baik, dengan didukung oleh 7 indikator, 3 

diantaranya yang masih kurang baik, yaitu 

1). Ketepatan waktu pelayanan, 2). Lokari, 

ruang tempat pelayanan, tempat parkir, 

kesediaan informasi dan petunjuk, 3). 

Kondisi lingkungan, kebersihan, ruang 

tunggu, fasilitas TV, AC, dan Alat 

Komunikasi. sementara ada empat indikator 

yang dikatakan baik, yaitu : 1. Akurasi dan 

ketepatan pelayanan sudah berjalan dengan 

baik, 2. Kesopanan dan keramahan sudah 

berjalan dengan baik, 3. Tanggungjawab dan 

penanganan keluhan, 4. Petugas yang 

melayani dan Fasilitas-Fasilitas 

8. Daftar Pustaka 

Alamsyah, Dedi, 2017. Manajemen 

Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta : Nuha 

Medika 

 

Amsyah, Zulkifli. 2005. Manajemen Sistem 

Informasi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka 

Utama 

 

Anita Betri. Dkk. 2019. Puskesmas dan 

Jaminan Kesehatan Nasional, Yogyakarta : 

Cv Budi Utama 

 

Aswar, Azrul. 2010. Pengantar Administrasi 

Kesehatan, Edisi Ketiga. Jakarta: Binapura 

Aksara Publisher 

 



Darmawan, Eden Surya dan Sjaak, Amal 

Chalik. 2016. Administrasi Kesehatan 

Masyarakat, Jakarta : PT RajaGrafindo 

Persada 

 

Hatmoko, 2006. Manajemen Puskesmas. 

Jakarta: Trans Info Media 

 

Harbani Pasolong, 2017. Teori Administrasi 

Publik. Bandung : Alfabeta 

 

Herlambang, Susatyo, 2016. Manajemen 

Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit. 

Yogyakarta : Gosyen Publishing 

 

Herlambang, Susatyo, 2018. Customer 

Service Rumah Sakit dan Jasa Kesehatan 

Cara Sukses Melayani Pelanggan di Dunia 

Kesehatan. Yogyakarta : Gosyen Publishing 

 

Ismainar Hetty. 2015. Administrasi 

kesehatan masyarakat, Deepublish 

 

Makhfudli, Efendi. Ferry, 2009. 

Keperawatan Kesehatan komunitas. Jakarta : 

Salemba Medika 

 

Maulana, A. A. 2013. Sistem Pelayanan 

Kesehatan, Tujuan Pelayanan Kesehatan. 

Jakarta: EGC. 

 

Mulyadi, Deddy, dkk, 2016. Administrasi 

Publik untuk Pelayanan Publik. Bandung : 

Alfabeta,cv 

 

Nugraha, Riant, 2017. Manajemen 

Pelayanan Publik, Jakarta : PT RajaGrafindo 

Persada 

 

Pati Mgmp Tim. 2019 Ilmu Kesehatan 

Masyarakat, Yogyakarta : Cv Budi Utama 

 

Priansa, Donni Juni, 2017. Manajemen 

Pelayanan Prima Fokus Pada Organisasi 

Publik dan Pendekatan Kualitas Aparatur. 

Bandung : Alvabeta,cv  

 

Satrianegara. Fais, M, 2014. Organisasi dan 

Manajemen Pelayanan Kesehatan. Jakarta : 

Salemba Medika 

 

Winarsih, Atik Septi dan Ratminto, 2018. 

Manajemen Pelayanan, Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar 

 

Sumber Hukum 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah 

 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 

tentang Pelayanan Publik 

 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Tentang Kesehatan 

 

Peraturan Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 75 Tahun 2014 tentang standar 

pelayanan minimal bidang kesehatan di 

Kabupaten/Kota 

 

Sumber Skripsi dan Jurnal 

Adawiyah, Rizqiana. (2015). Gambaran 

kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas 

sedan kabupaten Rembang Jawa tahun 2015, 

skripsi 

 

Febriyanti, Febbi. 2019. Kualitas Pelayanan 

Puskesmas Sukajadi di Kabupaten 

Banyuasin. Skripsi 

 

Herwanto, Heri, Skm. (2015). Pengaruh 

Kualitas Pelayanan Kewehatan Terhadap 

Kepuasan pasien di Puskesmas simeulue 

timur. Tesis. 

 

Irmawati Sri, M sultan H, Nurhannis. 

(2017). Kualitas Pelayanan Kesehatan Di 

Puskesmas Sangurar Kecamatan Tatanga 

Kota Palu. Volume 5. Jurnal 

Rahmadeny, Rian. (2014). Analisis Kualitas 

Pelayanan kesehatan (studi Deskriptif 

pelayanan pengobatan di Puskesmas Lingkar 



Barat Kecamatan Gading Cempaka kota 

Bengkulu. Skripsi 

 

Retnowati, Dinik. (2008). Kualitas 

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bringin 

Kabupaten Semarang (analisis tingkat 

kepuasan Masyarakat).skripsi 

 

Setiawan, Dedy, Rully. (2010). Kualitas 

Pelayanan Puskesmas Karangdowo 

Kabupaten klatn Kepada Pasien Jamkesmas, 

skripsi 

 

Wahyuni, Sri. (2014). Kualitas Pelayanan 

Kesehatan Pasien Peserta Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) 

Kesehatan Rawat Jalan di rumah Sakit 

Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone. 

Skripsi 

 

Yustika, Bayu. (2017). Kualitas Pelayanan 

Puskesmas dengan Kepuasaan Pasien lanjut 

Usia. Skripsi 

 

Sumber Internet 
https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Langua

ge.aspx?LangID=inz (diakses tanggal 20 

november 2020) 

 
https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/10/d
efenisi-dan-fungsi-puskesmas.html?m=1 

(diakses tanggal 20 november 2020) 

 
https://aepnurulhidayat.wordpress.com/2016/

03/pengertian-puskesmas/ (diakses tanggal 

20 november 2020) 

 

https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz
https://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=inz
https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/10/defenisi-dan-fungsi-puskesmas.html?m=1
https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2015/10/defenisi-dan-fungsi-puskesmas.html?m=1
https://aepnurulhidayat.wordpress.com/2016/03/pengertian-puskesmas/
https://aepnurulhidayat.wordpress.com/2016/03/pengertian-puskesmas/

